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Expedient de contractació núm. 2021.06
Acord marc de Serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a
les entitats locals de Catalunya

INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE L’ACORD MARC DE SERVEIS DE
REDACCIÓ DE DOCUMENTS PER A TRÀMITS DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I
PLANEJAMENT URBANÍSTIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA

1. INTRODUCCIÓ
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (en endavant ACM), promou periòdicament, la licitació de
contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les
tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en
matèria de contractes del sector públic, principalment, a través del denominat Acord marc, que
possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de
les entitats locals adherides a l’Associació i el CCDL, detectades a partir de les actuacions de
prospecció de mercat i estudis que porta a terme l’àrea d’Estudis i contractació de l’entitat.
2. NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
El servei de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament
urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya constitueix una demanda dels
ajuntaments per tal de garantir que s’adeqüi l’ordenació del territori a les necessitats i realitat
social i els instruments de planejament a la normativa vigent.
El CCDL ha optat per la utilització de la tècnica de racionalització de la contractació
administrativa prevista en la vigent legislació de contractes del sector públic anomenada Acord
marc. Aquesta, possibilita la contractació centralitzada de subministraments i serveis per tal
d’obtenir un benefici d’unes millors condicions econòmiques, mitjançant les corresponents
economies d’escala, i, alhora, comporta una millor utilització dels recursos assignats als ens
públics.
Arrel de la detecció d’aquestes necessitats i de les conclusions extretes del procediment de
consultes preliminars de mercat, s’ha optat per la preparació d’una licitació d’un Acord marc
amb els següents objectius:
- Determinar els serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació
territorial i planejament urbanístic que podran contractar les entitats locals
destinatàries d’aquest Acord marc.
- Seleccionar les empreses que presentin les ofertes més avantatjoses econòmicament
per a la prestació dels serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació
territorial i planejament urbanístic.
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- Definir i fixar les condicions i obligacions a què hauran d’ajustar-se els encàrrecs que es
formalitzin en base a aquest Acord marc per a la prestació d’aquest servei.
Un cop realitzades les corresponents consultes preliminars, s’ha constatat l’existència d’una
demanda per part dels ens locals dels serveis que integren l’objecte d’aquesta licitació. Amb
aquests fets queda acreditada la necessitat i idoneïtat de licitar aquest nou objecte.
3. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
La majoria de les entitats locals catalanes i dels seus ens dependents no disposen dels
suficients mitjans personals necessaris per a la redacció de documents vers la planificació
territorial i planejament urbanístic del seu territori. Per aquest motiu, es considera procedent
que a través del sistema de contractació centralitzada es faciliti a aquestes entitats la
contractació dels serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i
planejament urbanístic.
Així mateix, la complexitat de les actuacions preparatòries necessàries per la tramitació d’un
expedient de contractació, situa en una posició estratègica a les Centrals de contractació, vist
que aquestes, tal i com es destaca en la LCSP poden garantir mitjançant la seva especialització,
el suport necessari a les entitats públiques en matèria de contractació, la dotació de seguretat
jurídica en aquests procediments, l’estalvi de recursos humans i materials de les entitats que
en siguin destinatàries i, per tant la racionalització i eficiència en la utilització dels fons públics,
així com també, l’assegurament de l’obtenció d’ofertes que garanteixin una bona relació
qualitat-preu, degut a les economies d’escala.
4. OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS
El contracte té per objecte la prestació del servei de redacció de documents per a tràmits de
planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de
Catalunya.
En aquest sentit, vistes les apreciacions anteriorment efectuades, es considera adequat que
aquesta contractació s’articuli mitjançant la figura de l’Acord marc, atès que aquesta permet
una homologació de serveis, flexibilitza la determinació del nombre de serveis a prestar, així
com també, permet estimar l’import de la despesa efectiva i el benefici real de les empreses
adjudicatàries d’aquest Acord marc.
L’objecte del present Acord marc és la prestació de serveis de redacció de documents per a
tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic, serveis que s’han estructurat en tres
grups de lots, cada un dels quals inclou diferents prestacions de similar naturalesa, d’acord amb
el següent detall:
Grup 1: Instruments de Planejament urbanístic
• Avanç de planejament (o diagnosis i estratègia d'ubanisme i estratègia urbana).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plans Directors Urbanístics (PDU).
Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
Plans Especials Urbanístics (PEU).
Plans Parcials Urbanístics (PPU).
Plans de Millora Urbana (PMU).
Programa d'Actuació Urbanísitca Municipal (PAUM).
Projectes d'actuacions específiques d'interés públic en sòl no urbanitzable.
Projectes de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable.
Modificacions puntuals de planejament.
Normes de planejament.

Grup 2: Planificació territorial ambiental
• Cartografia - Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic Information
System (GIS).
• Documentació ambiental.
• Instruments d'ordenació forestal.
• Pla d'equipaments.
• Pla de mobilitat urbana.
• Estudis d'inundabilitat.
• Estudis d'identificació dels riscos geològics
• Estudis d'impacte i integració paisatgística.
Grup 3: Treballs previs o complementaris
• Compilació de documents.
• Refós de normativa i ordenances municipals.
• Ordenances municipals.
• Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits (redacció
d'estudis, treballs i instruments per a contribuir a l'adequació).
• Programa de participació ciutadana
• Memòria social i d'impacte de génere.
• Agenda del pla i Avaluació econòmica.
• Disseny de l'agenda urbana local.
• Inventari de béns municipals.
• Inventari de patrimoni municipal de sòl i habitatge.
• Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable, catàleg de
béns i d'espais protegits.
• Estudis de mobilitat.
• Pla local d'habitatge.
• Registre d’habitatges buits.
• Registre municipal de solars sense edificar.
Així mateix, per tal d’incentivar i facilitar la participació de les petites i mitjanes empreses,
d’acord amb allò establert a l’article 99 de la LCSP, cada grup de prestacions s’ha dividit en lots
territorials d’àmbit provincial, el que comporta que en total hi hagi 12 lots, d’acord amb el
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següent detall:
Grup 1: Instruments de Planejament urbanístic
• Lot 1: Instruments de Planejament urbanístic a la demarcació de Barcelona.
• Lot 2: Instruments de Planejament urbanístic a la demarcació de Girona.
• Lot 3: Instruments de Planejament urbanístic a la demarcació de Lleida.
• Lot 4: Instruments de Planejament urbanístic a la demarcació de Tarragona.
Grup 2: Planificació territorial ambiental
• Lot 5: Planificació territorial ambiental a la demarcació de Barcelona.
• Lot 6: Planificació territorial ambiental a la demarcació de Girona.
• Lot 7: Planificació territorial ambiental a la demarcació de Lleida.
• Lot 8: Planificació territorial ambiental a la demarcació de Tarragona.
Grup 3: Treballs previs o complementaris
• Lot 9: Treballs previs o complementaris a la demarcació de Barcelona.
• Lot 10: Treballs previs o complementaris a la demarcació de Girona.
• Lot 11: Treballs previs o complementaris a la demarcació de Lleida.
• Lot 12: Treballs previs o complementaris a la demarcació de Tarragona.
La unitat de licitació d’aquest Acord marc és el lot, en aquest sentit i d’acord amb les següents
limitacions, els licitadors que resultin adjudicataris d’alguna de les unitats de licitació dels grups
1 i 2 (lots 1 a 8), únicament podran ser adjudicataris d’alguna de les unitats de licitació del grup
3 (lots 9 a 12), si el nombre total de les unitats de licitació (lots 1 a 8) dels grups 1 i 2, dels que
han resultat adjudicataris, és inferior a 8. Aquesta limitació només operarà en la fase de
selecció, de manera que les empreses poden presentar proposició a tants lots i unitats de
licitació com estimin adients.
La justificació del límit de no poder ser adjudicataris dels lots 9 al 12 en el cas d’haver resultat
adjudicataris de lots de l’1 al 8, rau en la voluntat de fomentar la competència i la concurrència,
evitant possibles pràctiques col·lusòries, així com per assegurar a empreses de menors
dimensions optar a ser adjudicataris Així mateix, la manca de fixació d’un límit en aquest sentit
suposaria la pèrdua de la finalitat del propi Acord marc, caracteritzat per ser un procediment
més àgil, fàcil i adequat per satisfer les necessitats específiques de les entitats locals.
5. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC I MODALITAT
En virtut de les consideracions de l’article 131.2 de la LCSP, la licitació d’aquest Acord marc es
realitzarà mitjançant les normes reguladores del procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, previstes en els articles 156 i següents de la LCSP.
La modalitat de l’Acord marc serà la de selecció d’empreses prevista a l’article 221.4 de la LCSP,
seleccionant un màxim de 30 empreses per cada unitat de licitació (lot), que complint amb els
requisits establerts en aquest procediment puguin realitzar els serveis corresponents, i que
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resultin seleccionades en les condicions previstes d’acord amb els criteris d’adjudicació
d’aquest PCAP.
Aquesta fixació d’un màxim de trenta empreses seleccionades per lot es justifica en el fet que
la manca del mateix suposaria la pèrdua de la finalitat del propi Acord marc, caracteritzat per
ser un sistema per la racionalització de la contractació, àgil, fàcil i adequat per satisfer les necessitats específiques de les entitats locals, per facilitar la participació d’empreses i donar concurrència en el procediment, així com també per oferir els serveis objecte de l’Acord marc amb
les millors condicions en relació a la qualitat-preu.
La selecció de les empreses de l’Acord marc, es realitzarà d’acord amb la puntuació obtinguda
en la proposta tècnica presentada en el Sobre B i en la proposició econòmica del Sobre C,
d’acord amb els criteris previstos a la clàusula divuitena.
La puntuació mínima a obtenir en la proposta tècnica presentada en el Sobre B serà de 25
punts. En cas de no obtenir aquesta puntuació mínima, no es passarà a valorar l’oferta presentada en el Sobre C. Aquest fet pretén que les ofertes seleccionades en aquesta licitació,
l’objecte de la qual és la realització de treballs de caire intel·lectual amb una certa complexitat i
expertesa, compleixin amb uns mínims de qualitat tècnica.
6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
D’acord amb les previsions de l’article 101.5 de la LCSP, pel càlcul d’aquesta quantia s’han
tingut en compte les estimacions de serveis que es podran derivar d’aquest Acord marc,
basades en el previ anàlisi de les dades sobre el nombre entitats locals de Catalunya
destinatàries d’aquest Acord marc; també de l’estudi dels preus generals de mercat relatius als
serveis objecte de licitació, els quals queden justificats en el Document adjunt 3 del PCAP. Així
mateix per la determinació del VEC s’ha considerat que durant el primer any de vigència de
l’Acord marc el volum de contractació representarà el 15% del màxim possible, el segon any de
vigència de l’acord aquest percentatge augmentarà al 25% i, en cas d’executar-se les dues
possibles pròrrogues, el percentatge serà del 25%.
PRESSUPOST
BASE DE
LICITACIÓ

PRESSUPOST
BASE DE
LICITACIÓ

VALOR
ESTIMAT

VALOR
ESTIMAT +
modificacions

Import sense IVA

Import amb IVA

Import sense
IVA

Import sense
IVA

Lot 1: BARCELONA

15.173.736,00 €

18.360.220,56 €

34.140.906,00 €

40.969.087,20 €

Lot 2: GIRONA

5.690.151,00 €

6.885.082,71 €

12.802.839,75 €

15.363.407,70 €

Lot 3: LLEIDA

9.483.585,00 €

11.475.137,85 €

21.338.066,25 €

25.605.679,50 €

Lot 4: TARRAGONA
Grup 2 - Planificació
territorial i ambiental

7.586.868,00 €

9.180.110,28 €

17.070.453,00 €

20.484.543,60 €

Grup 1 - Instruments de
planejament
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Lot 5: BARCELONA

966.480,00 €

1.169.440,80 €

2.174.580,00 €

2.609.496,00 €

Lot 6: GIRONA

362.430,00 €

438.540,30 €

815.467,50 €

978.561,00 €

Lot 7: LLEIDA

604.050,00 €

730.900,50 €

1.359.112,50 €

1.630.935,00 €

Lot 8: TARRAGONA
Grup 3 - Treballs previs o
complementaris

483.240,00 €

584.720,40 €

1.087.290,00 €

1.304.748,00 €

1.691.340,00 €

2.046.521,40 €

3.805.515,00 €

4.566.618,00 €

Lot 10: GIRONA

634.252,50 €

767.445,53 €

1.427.068,13 €

1.712.481,75 €

Lot 11: LLEIDA

1.057.087,50 €

1.279.075,88 €

2.378.446,88 €

2.854.136,25 €

845.670,00 €

1.023.260,70 €

1.902.757,50 €

44.578.890,00 €

53.940.456,90 €

100.302.502,50 €

2.283.309,00 €
120.363.003,00
€

Lot 9: BARCELONA

Lot 12: TARRAGONA
TOTAL

Al tractar-se d’un Acord marc estem davant un expedient de contractació que no compromet
crèdit pressupostari més enllà de les despeses derivades dels anuncis de licitació. En aquest
sentit, serà en l’adjudicació dels contractes basats per part dels ens locals quan es
comprometran crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de
les entitats locals.
7. SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
La solvència mínima requerida a les empreses licitadores per a la prestació dels serveis objecte
de l’Acord marc es detalla a la clàusula 16a del PCAP.
Els motius que han justificat l’elecció d’aquests criteris de solvència han estat els següents:
•

SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA:

L’article 87 de la LCSP ofereix a l’òrgan de contractació la facultat d’escollir els mitjans a través
dels quals els candidats hauran d’acreditar que podran fer front, des d’una vessant econòmica i
financera, a les obligacions inherents a l’execució de l’Acord marc i els seus contractes basats.
En aquest sentit, tenint en compte les característiques de l’Acord marc i l’import total del
mateix, es considera adient i ajustat a l’objecte del contracte, exigir una solvència econòmica
que s’haurà d’acreditar pels següents mitjans:
• Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, per
respondre pels danys i/o perjudicis a tercers, amb una cobertura mínima de
100.000 €, de la unitat de licitació que presentin proposició, o comprometre’s a
formalitzar-la en el cas de resultar adjudicatari del contracte, Aquest compromís
s’haurà de fer efectiu dintre del termini de deu dies hàbils, a comptar de la
comunicació de l’adjudicació. Aquesta pòlissa serà vigent durant l’execució de
l’Acord marc i contractes basats.
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LOT / UNITAT DE LICITACIÓ

SOLVÈNCIA
ECONÒMICA
REQUERIDA PER
UNITAT DE
LICITACIÓ

Lot 1. Instruments de Planejament urbanístic a la demarcació de Barcelona

100.000,00 €

Lot 2. Instruments de Planejament urbanístic a la demarcació de Girona

100.000,00 €

Lot 3. Instruments de Planejament urbanístic a la demarcació de Lleida

100.000,00 €

Lot 4. Instruments de Planejament urbanístic a la demarcació de Tarragona.

100.000,00 €

Lot 5. Planificació territorial ambiental a la demarcació de Barcelona

100.000,00 €

Lot 6. Planificació territorial ambiental a la demarcació de Girona

100.000,00 €

Lot 7. Planificació territorial ambiental a la demarcació de Lleida

100.000,00 €

Lot 8. Planificació territorial ambiental a la demarcació de Tarragona

100.000,00 €

Lot 9. Treballs previs o complementaris a la demarcació de Barcelona

100.000,00 €

Lot 10. Treballs previs o complementaris a la demarcació de Girona

100.000,00 €

Lot 11. Treballs previs o complementaris a la demarcació de Lleida

100.000,00 €

Lot 12. Treballs previs o complementaris a la demarcació de Tarragona

100.000,00 €

Quan per alguna raó vàlida l’empresa licitadora no estigués en condicions de presentar
l’acreditació de la solvència econòmica i financera, tal com disposa l’article 86.1 últim paràgraf
de la LCSP, l’òrgan de contractació podrà autoritzar a fer-ho per un altre mitjà que consideri
oportú.
•

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:

L’article 90 de la LCSP atorga a l’òrgan de contractació la potestat d’escollir el mitjà o mitjans a
través dels quals els candidats hauran d’acreditar els seus coneixements tècnics, eficàcia,
fiabilitat i experiència en la prestació dels serveis objecte del contracte, a fi d’assegurar que
aquests reuneixen les condicions professionals i tècniques necessàries per garantir el correcte
desenvolupament dels subministraments i serveis objecte del contracte.
Així doncs, amb estricta subjecció a les prescripcions de l’article 90.1 apartat a) de la LCSP i
tenint en compte la naturalesa dels serveis objecte de l’Acord marc, s’ha considerat oportuna
l’exigència dels següents mitjans d’acreditació de la solvència tècnica o professional:
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• Una relació dels principals serveis realitzats en els deu últims anys, d’igual o
similar naturalesa que l’objecte del present Acord marc de la unitat de licitació on
presenti proposició, és a dir, relatius a la redacció de figures de planejament
general, figures de planejament derivat, processos de participació ciutadana, etc.,
en relació als quals el sumatori dels imports dels serveis d’un dels anys sigui igual o
superior als valors que es relacionen a la següent taula.

LOT / UNITAT DE LICITACIÓ

SOLVÈNCIA TÈCNICA
REQUERIDA
PER UNITAT DE LICITACIÓ

Lot 1. Instruments de Planejament urbanístic a la demarcació de Barcelona

85.000,00 €

Lot 2. Instruments de Planejament urbanístic a la demarcació de Girona

65.000,00 €

Lot 3. Instruments de Planejament urbanístic a la demarcació de Lleida

55.000,00 €

Lot 4. Instruments de Planejament urbanístic a la demarcació de Tarragona.

65.000,00 €

Lot 5. Planificació territorial ambiental a la demarcació de Barcelona

75.000,00 €

Lot 6. Planificació territorial ambiental a la demarcació de Girona

55.000,00 €

Lot 7. Planificació territorial ambiental a la demarcació de Lleida

45.000,00 €

Lot 8. Planificació territorial ambiental a la demarcació de Tarragona

55.000,00 €

Lot 9. Treballs previs o complementaris a la demarcació de Barcelona

75.000,00 €

Lot 10. Treballs previs o complementaris a la demarcació de Girona

55.000,00 €

Lot 11. Treballs previs o complementaris a la demarcació de Lleida

45.000,00 €

Lot 12. Treballs previs o complementaris a la demarcació de Tarragona

55.000,00 €

La relació inclourà l’enumeració del servei realitzat, import, dates i destinatari públic o privat
dels mateixos, així com l’estat de tramitació dels treballs realitzats i lliurats.
• Declaració indicant el personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no
en l’empresa, participants en el contracte, especialment els encarregats del
control de qualitat.
La persona responsable d’executar la prestació haurà d’acreditar que té la titulació
habilitant per executar alguna de les prestacions de la unitat de licitació on presenti
proposició i estar facultat per exercir la professió al territori espanyol, amb una
experiència no inferior a deu (10) anys en la seva professió.
En relació al termini determinat per acreditar la solvència, es proposa, després
d’haver analitzat les licitacions públiques de serveis similars a l’objecte de la licitació
en els últims anys, ampliar el termini normatiu de 3 a 10 anys, amb l’objectiu
d’adequar aquest criteri al volum de licitacions existents en els últims anys i facilitar
així la concurrència d’ofertes. Els treballs objecte de la licitació, en alguns casos son
complexos i la seva execució es pot demorar en mesos i això redueix el numero de
treballs realitzats. A més, cal considerar que en els darrers 2 exercicis hem estat en
8
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situació de pandèmia degut a la COVID19, fet que ha pogut afectar de forma
important a la realització de treballs d’aquest tipus per les restriccions.
L’acreditació d’aquest requisit de solvència s’ha de fer mitjançant alguna de les
següents formes:
- L’aportació del títol, certificat col·legiació, etc. que acrediti titulació requerida.
- Aportació del Currículum Vitae exhaustiu i detallat, en el que es concretin els deu
(10) anys d’experiència en la seva professió i les principals prestacions i serveis
realitzats d’igual o similar naturalesa que l’objecte del present Acord marc de la
unitat de licitació on presenti proposició.
Els licitadors, a més d’acreditar la seva solvència, en el grup 1 (lots 1 a 4) hauran d'adscriure
obligatòriament per a l'execució d'aquest contracte, com a criteri de solvència del present
Acord marc de la unitat de licitació on presenti proposició, els següents recursos personals
mínims qualificats:
-

-

Un arquitecte, o persona amb titulació equivalent, que habiliti legalment per a la
redacció d’instruments de planejament urbanístic, i amb una experiència acreditada
mínim de cinc (5) anys com a especialista en l’àmbit urbanístic.
Un llicenciat en dret o titulació equivalent, o un economista, o persona amb titulació
equivalent, i amb una experiència acreditada mínim de cinc (5) anys com a especialista
en l’àmbit urbanístic.

Igualment, per a tots els lots, tal i com s’assenyala en les diferents prestacions de les unitats de
licitació del PPT, encara que només s’exigeixi la solvència tècnica o professional específica de
la persona responsable d’executar la prestació, aquest haurà de comptar amb l’equip de
professionals necessari pel desenvolupament de qualsevol de les prestacions de la unitat de
licitació on presenti proposició, al marge de l’equip mínim anteriorment assenyalat en aquest
apartat.
8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
En la clàusula 18a del PCAP es determinen els criteris d’adjudicació, els quals han estat
configurats amb la finalitat de seleccionar la millor proposició relació qualitat–preu, d’acord
amb les previsions de l’article 145 de la LCSP.
S’han establert diversos criteris de valoració subjectes a un judici de valor i criteris automàtics,
valorables tots ells fins a un màxim de 100 punts.
CRITERIS SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
•

Grup 1 (Lots 1, 2, 3 i 4) (Instruments de Planejament urbanístic), fins a un màxim de
45 punts
9
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Descripció de criteris
Criteris subjectes a un judici de valors
1. Proposta metodològica pel desenvolupament de les prestacions (màxim
25 pàgines)
2. Proposta metodològica de procés de participació ciutadana (PPC) (màxim
15 pàgines)

Puntuació
Màxim 45 punts
35
10

Es valorà que la memòria o proposta tècnica sigui aplicable a la majoria dels instruments de
planejaments definits en els lots 1 a 4. Es pot il·lustrar cada apartat amb un breu exemple
aplicat a una prestació en concret, com ara la redacció d’un POUM, un PEU, un PPU o altres
figures de planejament.
1. Proposta metodològica pel desenvolupament de les prestacions:
Proposta metodològica pel desenvolupament de les prestacions
màxim 35 punts
Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta tècnica que millor
defineixi i concreti la gestió, organització i explicació del desenvolupament
del les prestacions a executar identificant les fases de treball, les consultes a
realitzar, les possibles incidències, assignació de tasques de l’equip adscrit a
l’execució del contracte, assistència tècnica, indicant la fase en què
participaran, així com la dedicació de cadascú. En particular, es descriurà la
metodologia per la realització dels serveis a prestar, la recollida
d’informació, el contingut, i el règim de reunions i sistemàtica de
coordinació i supervisió entre els Ajuntaments i l’empresa licitadora per tal
de garantir una bona comunicació i el compliment de la programació del
servei
Elaboració de les figures de planejament
10
Anàlisi i diagnosi de la realitat urbanística dels municipis de la província on 8
realitzarà la prestació
Valoració de la incorporació dels Objectius de Desenvolupament 5
Sostenible (ODS) a les figures de planejament
Descripció de la valoració relativa a la introducció de mecanismes i 3
metodologia que es puguin incorporar a les figures de planejament que
ajudin a planificar tenint en compte criteris de gènere
Resolució d’incidències i coordinació tan amb altres agents involucrats en 3
la prestació com amb l’ens contractant
Descripció de la incidència dels plans sectorials i el planejament urbanístic 3
i territorial sobre les figures planejament
10
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Proposta esquemàtica d’alternatives i estratègies d’ordenació

3

Amb la presentació d’una proposta metodologia es pretén valorar el grau d’experiència que
tenen les empreses licitadores amb els serveis objecte de l’Acord marc. En aquest cas, en
concret, es busca que les empreses tinguin un extens coneixement de les figures de
planejament, tant pel que fa a la realitat urbanística actual que puguin tenir els diferents
municipis com la manera d’afrontar la incorporació dels objectius de desenvolupament
sostenible, si fos necessari. També es vol conèixer quina seria la seva forma de procedir
davant la resolució d’incidències i la coordinació amb altres agents involucrats en la prestació
com quines serien les possibles incidències que puguin sorgir en la redacció d’alguna de les
figures de planejament. Per finalitzar, es demana una proposta d’alternatives i estratègies
d’ordenació que puguin no esser coneixedors els ens destinataris i que els hi puguin servir per
millorar en aquest àmbit.
2. Proposta metodològica de procés de participació ciutadana:
Proposta metodològica de procés de participació ciutadana

màxim 10 punts

Estructura, fases i contingut global del procés de participació ciutadana
3
Mecanismes de participació (debats, informadors itinerants, etc.), 3
materials de difusió i mitjans tecnològics (suport al contingut del web i/o
d’altres suports comunicatius)
Proposta de les sessions de debat temàtiques i col·lectius
2
Mecanismes de seguiment i avaluació del procés de participació ciutadana

2

Amb la presentació d’una proposta metodològica del procés de participació ciutadana es
pretén valorar el grau d’experiència que tenen les empreses amb aquest tipus de procés que
es clau per dur a terme les figures de planejament que s’escaiguin en cada municipi.
Es demana una explicació detallada del procés així com els mecanismes de participació més
usuals i les actuacions de difusió que es podrien emprar. Es demana una proposta de com es
durien a terme les sessions de debat en funció de les diferents temàtiques i col·lectius a les
que puguin anar dirigides. I per finalitzar, es demana una descripció de com seria el seguiment
i l’avaluació del procés de participació.
•

Grup 2 (Lots 5, 6, 7 i 8) (Planificació territorial ambiental), fins a un màxim de 45
punts

Descripció de criteris
Puntuació
Criteris subjectes a un judici de valors
Màxim 45 punts
1. Proposta metodològica per l’elaboració de la documentació (màxim 40 45
11
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pàgines).
1. Proposta metodològica pel desenvolupament de les prestacions:
Atenent al número de prestacions que formen el lot, en atenció també a l’experiència que
tenen els licitadors per les diferents prestacions a executar, i atès que l’extensió de la memòria
o proposta tècnica està limitada, els licitadors únicament hauran de desenvolupar tres de les
vuit prestacions que a continuació es proposen:
Proposta metodològica per l’elaboració de la documentació
Cartografia
Documentació ambiental
Instruments d’ordenació forestal
Plans d’equipaments
Estudis de mobilitat
Estudis d’inundabilitat
Estudis de risc geològics o geotècnics
Estudis d’impacte i integració paisatgística

Màxim 45 punts
15
15
15
15
15
15
15
15

Amb la presentació d’una proposta metodologia es pretén valorar el grau d’experiència que
tenen les empreses licitadores amb els serveis objecte del grup 2 d’aquest acord marc on
hauran de desenvolupar tres de les vuit prestacions que integren aquest grup. En aquest cas
en concret es busca conèixer de quina forma les empreses presenten la documentació que
se’ls requereix en les figures de planificació territorial i ambiental com la cartografia (proposta,
estructura i tipus de documentació) així com conèixer l’experiència en l’àmbit ambiental que
afectaria als diferents municipis i propostes d’instruments d’ordenació forestal que puguin
conèixer.
D’altra banda, es valorarà la metodologia utilitzada per analitzar situacions dels equipaments
així com canvis que puguin sorgir vers aquests.
Per finalitzar, es demanen estudis de mobilitat, inundabilitat, de riscos geològics o geotecnics o
d’impacte i integració paisatgística per conèixer com afrontarien les possibles incidències que
podrien sorgir en aquests camps, així com el desenvolupament de les fases per arribar a una
correcta resolució.
•

Grup 3 (Lots 9, 10, 11 i 12) (Treballs previs o complementaris), fins a un màxim de 45
punts

Descripció de criteris
Puntuació
Criteris subjectes a un judici de valors
Màxim 45 punts
1. Proposta metodològica per l’elaboració de la documentació (màxim 40 45
pàgines).
12
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1. Proposta metodològica pel desenvolupament de les prestacions:
Atenent al número de prestacions que formen el lot, en atenció també a l’experiència que
tenen els licitadors per les diferents prestacions a executar, i atès que l’extensió de la memòria
o proposta tècnica està limitada, els licitadors hauran de desenvolupar els següents
subcriteris de tres de les prestacions.
Proposta metodològica per l’elaboració de la documentació
Prestació 1

Màxim 45 punts
15

Prestació 2

15

Prestació 3

15

Amb la presentació d’una proposta metodologia es pretén valorar el grau d’experiència que
tenen les empreses licitadores amb els serveis objecte de l’acord marc. En aquest cas en
concret es busca que les empreses tinguin un extens coneixement dels treballs previs o
complementaris del grup 3, demanant que es desenvolupin tres prestacions de les proposades
per avaluar el grau de coneixement i experiència en aquestes. Aquestes metodologies
desenvolupades hauran de contenir diverses casuístiques, així com un pla de realització i els
mitjans que serien necessaris per dur-les a terme.
CRITERIS AUTOMÀTICS (SOBRE C)
•

Grup 1 (Lots 1, 2, 3 i 4) (Instruments de Planejament urbanístic), fins a un màxim de
55 punts

Descripció de criteris
Criteris automàtics, avaluables mitjançant la utilització de fórmules
1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari
2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur
a terme les prestacions
3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari
4. Experiència de l’equip tècnic multidisciplinari

Puntuació
Màxim 55 punts
15
10
15
15

Amb l’oferta econòmica es busca la selecció de l’oferta més avantatjosa i es determinarà
tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran
qualitat, en aplicació dels criteris d’adjudicació. La seva configuració respon a la voluntat
d’aconseguir la millor rendibilitat i eficiència del contracte fent servir criteris econòmics i de
qualitat, tots ells vinculats a l’objecte del contracte i formulats de manera objectiva, respectant
en tot moment els principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
D’altra banda, es valoren com a millores la composició de l’equip tècnic multidisciplinari i
13
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l’experiència d’aquest, ates el caràcter intel·lectual del servei objecte del contracte on la
qualitat dels treballs i l’expertesa dels professionals és essencial per aconseguir la bona
execució dels treballs a realitzar.
•

Grup 2 (Lots 5, 6, 7 i 8) (Planificació territorial ambiental), fins a un màxim de 55
punts

Descripció de criteris
Criteris automàtics, avaluables mitjançant la utilització de fórmules
1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari
2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur
a terme les prestacions
3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari
4. Experiència de l’equip tècnic multidisciplinari

Puntuació
Màxim 55 punts
25
10
10
10

Amb l’oferta econòmica es busca la selecció de l’oferta més avantatjosa i es determinarà
tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran
qualitat, en aplicació dels criteris d’adjudicació que a continuació es relacionen. La seva
configuració respon a la voluntat d’aconseguir la millor rendibilitat i eficiència del contracte
fent servir criteris econòmics i de qualitat, tots ells vinculats a l’objecte del contracte i
formulats de manera objectiva, respectant en tot moment els principis d’igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat.
D’altra banda, es valoren com a millores la composició de l’equip tècnic multidisciplinari i
l’experiència d’aquest, ates el caràcter intel·lectual del servei objecte del contracte on la
qualitat dels treballs i l’expertesa dels professionals és essencial per aconseguir la bona
execució dels treballs a realitzar.
•

Grup 3 (Lots 9, 10, 11 i 12) (Treballs previs o complementaris), fins a un màxim de 55
punts

Descripció de criteris
Criteris automàtics, avaluables mitjançant la utilització de fórmules
1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari
2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur
a terme les prestacions
3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari
4. Experiència de l’equip tècnic multidisciplinari

Puntuació
Màxim 55 punts
25
10
10
10

Amb l’oferta econòmica es busca la selecció de l’oferta més avantatjosa i es determinarà
tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran
qualitat, en aplicació dels criteris d’adjudicació que a continuació es relacionen. La seva
configuració respon a la voluntat d’aconseguir la millor rendibilitat i eficiència del contracte
fent servir criteris econòmics i de qualitat, tots ells vinculats a l’objecte del contracte i
14
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formulats de manera objectiva, respectant en tot moment els principis d’igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat.
D’altra banda, es valoren com a millores la composició de l’equip tècnic multidisciplinari i
l’experiència d’aquest, ates el caràcter intel·lectual del servei objecte del contracte on la
qualitat dels treballs i l’expertesa dels professionals és essencial per aconseguir la bona
execució dels treballs a realitzar.
En definitiva, la proposta de criteris d’adjudicació plantejada en aquest apartat, com es pot
veure, prioritza clarament els criteris de valoració de la qualitat de les ofertes, atesa la
naturalesa de l’objecte de l’Acord marc, davant el criteri preu, que arriba en algun cas a un
màxim de 35 punts dels 100 punts possibles a obtenir.
9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
D’acord amb les exigències de l’article 202 de la LCSP s’han previst un seguit de condicions
especials d’execució de caràcter social, ètic i en relació de la protecció de dades.
A) Condició especial d’execució relativa al tractament de dades personals
D’acord amb les previsions de l’article 202.1 tercer paràgraf de la LCSP, al tractar-se d’un Acord
marc que la seva execució i la dels contractes basats se’n pot derivar la cessió de dades al contractista, es preveu com a condició especial d’execució que aquest hagi de sotmetre’s a la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades personals, sent
aquesta una obligació qualificada com a essencial.
B) Condició especials d’execució de caràcter social
Atès que els serveis que es prestaran en aquest Acord marc es desenvolupen en un àmbit de
treballs intel·lectuals on es vol fomentar que, si fos necessària contractació de nou personal,
sigui prioritàriament de col·lectius vulnerables.
Així mateix, en aplicació a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, el contractista te l’obligació d’aplicar mesures que promoguin la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones i d’evitar l’assetjament sexual per raó de sexe.
Per la naturalesa de les tasques a desenvolupar en aquest Acord marc, es posaran mesures per
afavorir la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a
l’execució d’aquest contracte així com l’organització d’accions formatives que millorin desenvolupament professional dels seus treballadors
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C) Condicions especials d’execució de caràcter ètic
D’altra banda, de conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’introdueix una condició especial
d’execució de caràcter ètic, tot preveient una sèrie d’obligacions com per exemple,
l’observança dels principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, i professions
corresponents a les prestacions objecte dels contractes, la no realització accions que posin en
risc l’interès públic, etc.
Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Joana Ortega i Alemany
La Directora General del CCDL
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